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ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας. Έγκριση τροποποίησης χρηματικών ορίων δράσεων του προγράμματος 
2017. Καθορισμός του συνολικού ποσού χρηματοδότησης για τις δράσεις 3.1 “εξοπλισμός 
για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής 
μελισσοκομίας” για το έτος 2017. Καθορισμός του ποσού επιχορήγησης ανά κυψέλη 
αντικατάστασης και ποσού ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι.» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης    
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
"Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν. 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 
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γ) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄78). 
δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης  
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
ε) Της υπ. αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των 
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-
2018».  
στ) Της της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 (Β΄ 28340) κοινής απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη 
διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής 
μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των 
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη  2017-
2018» 
ζ) Της υπ’ αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 
3755/21.11.2016). 
2. Τους Κανονισμούς: 
α) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)  αριθ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)  αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 
485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β) (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 3). 
δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της 
μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 9).   
3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, που 
κοινοποιήθηκε με τον αριθ. C(2016) 4133, σχετικά με την έγκριση των εθνικών 
προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 182, 7.7.2016, σ. 55). 
5. Το υπ’ αριθ. 1614/90860/30-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του ΥΠΑΑΤ. 
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, πέραν αυτής που έχει 
εγκριθεί με την αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Άρθρο 1 

Έγκριση τροποποίησης χρηματικών ορίων των δράσεων του προγράμματος 2017  
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 

826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) ΚΥΑ τροποποιούνται τα χρηματικά όρια των δράσεων του 
μελισσοκομικού προγράμματος 2017, ως εξής: 
1.1. Μεταφέρεται ποσό ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (420.000 €) από τη 

Δράση 1.1 “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας”, στη Δράση 3.1 “Εξοπλισμός για 
τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”. 

1.2. Μεταφέρεται ποσό ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000 €) από τη Δράση 
1.3 “Εκπαιδεύσεις – Έντυπα”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής 
μελισσοκομίας”. 

1.3. Μεταφέρεται ποσό ύψους πενήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών Ευρώ 
και εβδομήντα τριών λεπτών (51.713,73 €) από τη Δράση 1.4 “Στήριξη της 
προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης”, στη Δράση 3.1 
“εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”. 

1.4. Μεταφέρεται ποσό ύψους επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (790.000 €) από τη 
Δράση 2.1 “Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών (π.χ. Βαρρoϊκή ακαρίαση, κλπ)”, στη 
Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”. 

1.5. Μεταφέρεται ποσό ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000 €) από τη Δράση 
4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης”, στη Δράση 3.2 
“Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”. 

1.6. Μεταφέρεται ποσό ύψους εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €) από τη Δράση 4.2 
“Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού”, στη Δράση 3.1 
“εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”. 

1.7. Μεταφέρεται ποσό ύψους εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (110.000 €) από τη Δράση 
6.1 “Εφαρμοσμένη έρευνα”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής 
μελισσοκομίας”. 

1.8. Μεταφέρεται ποσό ύψους σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000 €) από τη Δράση 8.1 
“Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ”, στη 
Δράση 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”. 

2. Τροποποιείται και καθορίζεται το ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 
3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το πρόγραμμα του έτους 
2017, σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία  χιλιάδες επτακόσια δέκα τρία Ευρώ 
και εβδομήντα τρία λεπτά (2.261.713,73 €). 

3. Τροποποιείται και καθορίζεται το ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 
3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το πρόγραμμα του έτους 
2017, σε τέσσερα εκατομμύρια πέντε χιλιάδες Ευρώ (4.005.000 €). 
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Άρθρο 2 

Καθορισμός ποσού επιχορήγησης  ανά κυψέλη αντικατάστασης 
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 
938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια 
κυψελών αντικατάστασης σε εικοσιπέντε Ευρώ (25,00 €) ανά κυψέλη, ήτοι ποσοστό 83,33 
% επί του μέγιστου επιλέξιμου κόστους αγοράς ανά κυψέλη. 
 

Άρθρο 3 
Καθορισμός του ποσού ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 
938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο 
μελίσσι σε έξι Ευρώ (6,00 €).  
 

Άρθρο 4 
1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 1 του άρθρου 

22 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το μελισσοκομικό 
πρόγραμμα 2017 οι φάκελοι πληρωμής μπορούν να αποσταλούν στην αρμόδια Δ/νση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017. 

2. Το δικαιολογητικό της περίπτωση ε) της παραγράφου 1 (Βεβαίωση εγγραφής στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, μπορεί να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής 
της παρούσας απόφασης, εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν 
επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης. 
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